
 
 
 

 
 
 
 

 
S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Nr. 11900/31.03.2014 

 
Raport curent nr. 10/2014 

conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 31.03.2014 
 

Denumirea entității emitente:    S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Sediul social:     str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești 
Nr. telefon/ fax/ e-mail:    0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro 
Cod unic de înregistrare la O.R.C.   1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului:   J29/ 6/ 22.01.1991 
Capital social subscris și vărsat:     28.569.842,40 lei 
Nr. total de acțiuni:      8.657.528 acțiuni nominative 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria I 
 
Evenimente importante de raportat: 
 
Schimbări la nivelul conducerii executive a S.C. Conpet S.A., urmare a aprobării unei noi structuri organizatorice care va 
intra în vigoare începând cu data de 01.04.2014. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 a) S.C. Conpet S.A. informează că, prin Decizia C.A. nr. 7/27.03.2014, a fost aprobată o nouă structură organizatorică, 
care este adaptată cerințelor și necesităților actuale de dezvoltare ale societății și este structurată pe relații de funcționalitate între 
entități, vizând reducerea numărului de nivele ierarhice și de posturi de conducere, o mai bună corelare și coordonare a atribuțiilor 
entităților organizatorice, în concordanță cu condițiile existente și cu complexitatea activității desfășurate în prezent de către 
societate, precum și cu pregătirea societății din punct de vedere organizatoric pentru punerea în aplicare a Planului de administrare. 
 Noua structură organizatorică va intra în vigoare începând cu data de 01.04.2014 și va cuprinde un număr maxim de  
1.836 posturi.  
 Cele mai importante modificări ale structurii organizatorice sunt desființarea postului de Director General Adjunct, 
desființarea, ca entități organizatorice, a Direcției Operare și a Direcției Mentenanță și a posturilor respective de director, înființarea 
unei noi direcții, cu denumirea: “Direcția Producție – Investiții – Mentenanță” și înființarea postului de Director al acestei direcții, noua 
entitate organizatorică urmând a se afla în subordinea directă a Directorului General și preluând toate atribuțiile direcțiilor desființate 
(Direcția Operare și Direcția Mentenanță), deci inclusiv atribuțiile de coordonare a entităților organizatorice care erau în subordinea 
acestora. Alte modificări se referă la desființarea/ înființarea/ reorganizarea/ trecerea, după caz, a unor birouri, servicii, altor entități, 
în subordinea Direcției Financiare sau în subordinea directă a Directorului General. 
 Față de vechea structură organizatorică aprobată prin Decizia C.A. nr. 6/12.04.2013, noua structură organizatorică va 
cuprinde două Direcții, respectiv Direcția Financiară și Direcția Producție – Investiții – Mentenanță.  
 Directorul Producție – Investiții – Mentenanță este înlocuitorul Directorului General și va prelua atribuțiile acestuia atunci 
când Directorul General lipsește motivat din societate (este în concediu de odihnă, concediu medical, deplasare în interes de 
serviciu, etc.), cu excepția atribuțiilor privind activitatea de resurse umane, acestea fiind preluate de către Șeful Serviciului Resurse 
Umane în limitele stabilite prin fișa postului. 
 b) Urmare a Deciziei Directorului General nr. 133/31.03.2014, începând cu data de 01.04.2014, dl Gheorghe Ionescu va 
ocupa postul de Director Producție – Investiții – Mentenanță. 

 
Director General 

  ing. Liviu Ilaşi 
      Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.  
           ec. Bogdan Pînzariu 
 
        Întocmit, 
      Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. 
             ing. Adina Coţovanu 
 


